
Број: 01-50-4-986-7/20
Сарајево, 23. 07. 2020.

ЧЛАНУ
ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА
У ПРАВОСУДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

Дамиру Арнауту, Зукану Хелезу, Мирјани Маринковић Лепић, Златану Бегићу,
Алми Чоло, Драгану Мектићу, Браниславу Бореновићу и Мири Пекић

На основу члана 35. ст. (1) и (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15,
78/19 и 26/20), закључка са 2. хитне сједнице Представничког дома о формирању
Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ, одржане 14. 06. и 26.
06. 2019. године, и закључка о потврђивању именовања чланова Привремене
истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за
утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ, усвојеног на 8. сједници
Представничког дома, одржаној 15. 05, 19. 05. и  20. 05. 2020. године, 7. сједницу
Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ (у
даљем тексту: Привремена истражна комисија) умјесто у петак 24. 7. 2020. у 10
часова,

помјера се за четвртак, 23. 07. 2020. године, у згради Парламентарне скупштине
БиХ, у Плавој сали, за вријеме паузе (за ручак) сједнице Представничког дома.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Привремене истражне комисије;
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:

- Горана Незировића, судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине;
3. Текућа питања:

- информација о свим одговорима институција у БиХ достављеним
Привременој истражној комисији;

- информација о свим материјалима достављеним Привременој истражној
комисији.



Позивамо Вас да сједници обавезно присуствујете.

У случају потребе, можете контактирати секретаре Привремене истражне комисије
Игора Бајића или Соњу Абдуловски на број телефона: 033 286 068 или на е-mail
адресу: igor.bajic@parlament.ba или sonja.abdulovski@parlament.ba.

С поштовањем,

Предсједавајући
Привремене истражне комисије

Дамир Арнаут

Доставити:
- наслову
- а/а
-
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ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

н/р тужитеља Мирослава Марковића 

 

Поштовани,  

 

На основу члана 10. став (1) тачка а) Закона о парламентарном надзору („Службени 

гласник БиХ”, број 25/18), члана 188. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 

и 26/20) и члана 3. став (2) Пословника Привремене истражне комисије Представничког 

дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у 

правосудним институцијама Босне и Херцеговине, Привремена истражна комисија 

Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање 

стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Привремена 

истражна комисија) на 6. сједници, одржаној 06. 07. 2020. године, једногласно је 

усвојила сљедећи:  

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

1. Привремена истражна комисија позива главну тужитељку Тужилаштва БиХ 

Гордану Тадић, предсједника Суда БиХ Ранка Дебевеца, тужиоца Тужилаштва 

БиХ Мирослава Марковића, судију Врховног суда Федерације БиХ Горана 

Незировића, професора Едина Шарчевића и професора Зорана Пајића да се појаве 

на свједочењу пред Комисијом на једној од наредних сједница чији ће датум бити 

накнадно одређен. 

 

2. Задужује се секретаријат Комисије да ступи у контакт са наведеним особама, с 

циљем разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред 

Комисијом. 

 

С обзиром да  секретаријат Привремене истражне комисије није добио одговоре на упите 

који су Вам достављени у складу са ставом 2. претходно наведеног закључка, 

Привремена истражна комисија је на 7. сједници, одржаној 23. 07. 2020. године, 

једногласно усвојила сљедећи:  

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

Привремена истражна комисија даје овлашћење предсједавајућем или замјенику 

предсједавајућег да се могу  званично обратити захтјевом за сарадњу позваним особама 

или институцијама сваки пут када секретари Привремене истражне комисије не остваре  

контак са особама позваним на свејдочење или се Комисији  не  доставе тражени 

материјали.  



 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на наведено, молим да Привремену истражну комисију обавијестите о 

расположивим терминима, у периоду између 24. 08. 2020. и 11. 09. 2020. године, ради 

заказивања Вашег свједочења пред Привременом истражном комисијом.  

 
 

 

 

 

С поштовањем,  

 

  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

    Дамир Арнаут 

Доставити: 

- наслову 

- а/а 
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ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

н/р главне тужитељке Гордане Тадић  

 

Поштована,  

 

На основу члана 10. став (1) тачка а) Закона о парламентарном надзору („Службени 

гласник БиХ”, број 25/18), члана 188. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 

и 26/20) и члана 3. став (2) Пословника Привремене истражне комисије Представничког 

дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у 

правосудним институцијама Босне и Херцеговине, Привремена истражна комисија 

Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање 

стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Привремена 

истражна комисија) на 6. сједници, одржаној 06. 07. 2020. године, једногласно је 

усвојила сљедећи:  

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

1. Привремена истражна комисија позива главну тужитељку Тужилаштва БиХ 

Гордану Тадић, предсједника Суда БиХ Ранка Дебевеца, тужиоца Тужилаштва 

БиХ Мирослава Марковића, судију Врховног суда Федерације БиХ Горана 

Незировића, професора Едина Шарчевића и професора Зорана Пајића да се појаве 

на свједочењу пред Комисијом на једној од наредних сједница чији ће датум бити 

накнадно одређен. 

 

2. Задужује се секретаријат Комисије да ступи у контакт са наведеним особама, с 

циљем разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред 

Комисијом. 

 

С обзиром да  секретаријат Привремене истражне комисије није добио одговоре на упите 

који су Вам достављени у складу са ставом 2. претходно наведеног закључка, 

Привремена истражна комисија је на 7. сједници, одржаној 23. 07. 2020. године, 

једногласно усвојила сљедећи:  

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

Привремена истражна комисија даје овлашћење предсједавајућем или замјенику 

предсједавајућег да се могу  званично обратити захтјевом за сарадњу позваним особама 

или институцијама сваки пут када секретари Привремене истражне комисије не остваре  

контак са особама позваним на свејдочење или се Комисији  не  доставе тражени 

материјали.  



 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на наведено, молим да Привремену истражну комисију обавијестите о 

расположивим терминима, у периоду између 24. 08. 2020. и 11. 09. 2020. године, ради 

заказивања Вашег свједочења пред Привременом истражном комисијом.  

 
 

 

 

 

С поштовањем,  

 

  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

    Дамир Арнаут 

Доставити: 

- наслову 

- а/а 
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На основу чл. 41. и 188. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20),
Привремена истражна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Привремена истражна комисија), на 7. сједници, одржаној 23. 07. 2020.
године, једногласно је усвојила сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

- С циљем проучавања тема из области јавних набавки, формира се Радна група
чија је надлежност проучавање ових питања у оквиру цјелокупних надлежности
Привремене истражне комисије. Чланови ове радне групе су: Бранислав
Бореновић, Зукан Хелез и Мирјана Маринковић Лепић.

- С циљем проучавања тема из области кривичног законодавства, формира се
Радна група чија је надлежност проучавање ових питања у оквиру цјелокупних
надлежности Привремене истражне комисије. Чланови ове радне групе су: Алма
Чоло, Мира Пекић и Златан Бегић.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ

Дамир Арнаут
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На основу члана 188. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20),
Привремена истражна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Привремена истражна комисија), на 7. сједници, одржаној 23. 07. 2020.
године, једногласно је усвојила сљедећи

ЗАКЉУЧАК

Привремена истражна комисија даје овлашћење предсједавајућем или замјенику
предсједавајућег да се могу званично обратити захтјевом за сарадњу позваним особама
или институцијама сваки пут када секретари Привремене истражне комисије не остваре
контак са особама позваним на свејдочење или се Комисији не доставе тражени
материјали.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ

Дамир Арнаут
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З А П И С Н И К
са 7. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним

институцијама
Босне и Херцеговине

Сједница Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ  за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Привремена истражна комисија) одржана је 23. 07. 2020,
с почетком у 13 часова.

Сједници су присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Дамир Арнаут,
Драган Мектић, Алма Чоло, Златан Бегић, Мирјана Маринковић Лепић и Мира Пекић.

Сједници није присуствовао члан Комисије Зукан Хелез.

Сједници су, такође, присуствовали: Златко Вукмировић и Зоран Жужа из Сектора за
односе с јавношћу, Игор Бајић, секретар Уставноправне комисије Представничког дома,
и Соња Абдуловски, стручна савјетница у Уставноправној комисији Представничког
дома, које је Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ обавијестио да
пружају стручну и административно-техничку подршку Привременој истражној
комисији, те представници медија.

На приједлог предсједавајућег, једногласно је усвојена допуна дневног реда тачком која
гласи: Разматрање сарадње са НДИБиХ и оснивање радних група.

За сједницу је предложен и усвојен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Привремене истражне комисије;
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:

- Горана Незировића, судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине;
3. Текућа питања:

- информација о свим одговорима институција у БиХ достављеним
Привременој истражној комисији;

- информација о свим материјалима достављеним Привременој истражној
комисији.



4. Разматрање сарадње са НДИБиХ и оснивање радних група

Ад. 1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Привремене истражне комисије

Заисник са 5. сједнице, одржане 02. 07. 2020. године, усвојен је једногласно, без
примједаба. Такође, записник са 6. сједнице, одржане 06. 07. 2020. године, усвојен је
једногласно, без примједаба.

Ад.2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом: Горана
Незировића, судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине

Предсједавајући је констатовао да судија Врховног суда Федерације Босне и
Херцеговине из објективних разлога није могао присуствовати овој сједници комисије,
о чему су чланови већ раније обавијештени. Договорено је да ће судија Незировић бити
позван на саслушање у задњој седмици августа или првој седмици септембра, а
секретаријат Привремене истражне комисије ће ступити у контакт с њим.

Ад. 3. Текућа питања

- Информација о свим одговорима институција у БиХ достављеним
Привременој истражној комисији:

Након краће расправе, чланови Привремене истражне комисије примили су к знању
Информацију о свим достављеним и недостављеним одговорима, односно о одговорима
институција које су одбиле сарадњу са Привременом истражном комисијом, а коју су
сачинили запослени у Секретаријату БиХ који пружају стручну и административно-
техничку помоћ Привременој истражној комисији.

- Информација о свим материјалима достављеним Привременој
истражној комисији:

Такође, чланови Привремене истражне комисије примили су к знању Информацију о
свим материјалима пристиглим за Привремену истражну комисију, коју су сачинили
запослени у Секретаријату БиХ који пружају стручну и административно-техничку
помоћ Привременој истражној комисији.

У оквиру ове тачке дневног реда Привремена истражна комисија једногласно је донијела
и сљедећи закључак:

Привремена истражна комисија даје овлашћење предсједавајућем или замјенику
предсједавајућег да се могу званично обратити захтјевом за сарадњу позваним особама
или институцијама сваки пут када секретари Привремене истражне комисије не остваре



контакт са особама позваним на свједочење или Комисији не буду достављени тражени
материјали.

Ад.4. Разматрање сарадње са НДИБиХ и оснивање радних група

У оквиру ове тачке дневног реда чланови Привремене истражне комисије Бранислав
Бореновић и Златан Бегић упознали су Привремену истражну комисију о могућности
сарадње са НДИ-јем.
Отворена је расправа у којој су учествовали сви чланови Привремене истражне
комисије.

Након расправе, комисија је једногласно усвојила сљедеће закључке:

- С циљем проучавања тема из области јавних набавки, формира се радна група
чија је  надлежност проучавање ових питања у оквиру цјелокупних надлежности
Привремене истражне комисије. Чланови ове радне групе су: Бранислав
Бореновић, Зукан Хелез и Мирјана Маринковић Лепић.

- С циљем проучавања тема из области кривичног законодавства, формира се
радна група чија је надлежност проучавање ових питања у оквиру цјелокупних
надлежности Привремене истражне комисије. Чланови ове радне групе су: Алма
Чоло, Мира Пекић и Златан Бегић.

Сједница Комисије завршена је у 13.45 часова.

Секретарка Предсједавајући
Привремене истражне комисије Привремене истражне комисије

Соња Абдуловски Дамир Арнаут
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